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1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΜΒΙΣ ΑΕ επί των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 

 
Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α, καθώς και το Καταστατικό της 

εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 την 

ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας 

για τη χρήση 2016, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη χρήση αυτή και η επίδραση 

τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική θέση 

Για το 2016 η ΣΥΜΒΙΣ καταγράφει ζημιές προ φορών ύψους € 1.709.799 έναντι € 1.539.154 για το 

2015, με το αποτέλεσμα μετά φόρων να διαμορφώνεται σε ζημιές € 1.709.799. Στην 3η εταιρική 

της χρήση επίσης, η ΣΥΜΒΙΣ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 828.751 και καταγράφει 

εισόδημα € 197.969 κυρίως από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.  

Σημαντικά γεγονότα 2016 

Κατά την διάρκεια του 2015, η εταιρία αδειοδοτήθηκε για την επανέναρξη της λειτουργίας του 

εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων στο Κρυονέρι. Μετά από συνεχής και συντονισμένες 

προσπάθειες από την διοίκηση, την στελέχωση των τμημάτων από εξειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό, τις διαδικασίες συντήρησης και πιστοποίησης των μηχανημάτων καθώς και την 

υποβολή  των σχετικών φακέλων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το εργοστάσιο πλέον 

άρχισε να δραστηριοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων εταιριών (3rd 

Party Manufacturing). Το 2016, πρώτη χρονιά λειτουργίας του εργοστασίου στην παραγωγή 

φαρμάκων, η εταιρία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 828.751. Η εταιρία στην προσπάθεια 

της να αυξήσει την παράγωγη φαρμάκων συμμετάσχει σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού 

όπως η CPHI, όπου το 2016 έγινε στην Βαρκελώνη.  

Προοπτικές για την χρήση 2017 

Η εταιρία σκοπεύει στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής φαρμάκων και την περαιτέρω 

αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρία θα 

συνεχίσει να επενδύει σε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με απώτερο σκοπό την 

καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Μέσα στο 2017 και την συμμετοχή της 

εταιρίας στις μεγάλες εκθέσεις, αναμένεται η εταιρία να προβεί στην σύναψη νέων συνεργασιών 

με ελληνικές και ξένες εταιρίες για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις 

της, καθώς προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ενταθεί οι προσπάθειες της διοίκησης. Η εταιρία 

θα  συμμετάσχει στην φαρμακευτική έκθεση (CPHI) που θα γίνει στην Φρανκφούρτη.   
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Επίσης, η εταιρία εντός των εγκαταστάσεων της, έχει στην διάθεση της μια αποθήκη 1.556τμ που 

δεν αξιοποιείται.  Η ενοικιάστρια εταιρία άλλων χώρων Pharmis έχει ζητήσει τον εκσυγχρονισμό 

της εν λόγο αποθήκης με σκοπό την επινοικίαση της. Η ΣΥΜΒΙΣ έχει εκπονήσει μελέτη για τον 

εκσυγχρονισμό της αποθήκης κόστους 161 χιλ. ευρώ και οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να 

ολοκληρωθούν το τρίτο τρίμηνο του έτους. 

 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

Κρυονέρι Αττικής, 14η  Ιουλίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος   
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 
 

  
 

 

 

Νικόλαος Βαρελάς  Νικόλαος Γερολυμάτος  

ΑΔΤ Ρ 033564  ΑΔΤ ΑΚ 109277  
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2  Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΣΥΜΒΙΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 

και συνολικού εισοδήματος,  μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του 

μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

2) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 

άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΣΥΜΒΙΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

          

           
 
          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  Αγ. Παρασκευή, 14η  Ιουλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961 
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3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

31/12/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού       
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 9.1 209.517,66  79.656,24  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 7.014,00  3.062,40  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.3 15.800,00  0,00  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.4 435.000,00  435.000,00  
Σύνολο Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 
667.331,66  517.718,64  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

    
Αποθέματα 9.5 369.864,33  0,00  
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.6 136.201,64  49.636,65  
Λοιπές απαιτήσεις 9.6 820.684,57  373.468,99  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.7 4.054,47  169.370,56  
  

 
1.330.805,01  592.476,20  

  
 

    

Σύνολο ενεργητικού 
 

1.998.136,67  1.110.194,84  

  
 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
 

    
Μετοχικό κεφάλαιο 9.8 3.600.000,00  1.800.000,00  
Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ 

 
800.000,00  610.000,00  

Αποθεματικά  εύλογης αξίας 
 

    
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 

 
(3.256.132,64)  (1.546.333,80)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων σε μετόχους 
μητρικής 

 
1.143.867,36  863.666,20  

Δικαιώματα μειοψηφίας 
 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

1.143.867,36  863.666,20  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.9 797.824,69  216.722,21  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.10 12.712,58  10.128,68  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.11 41.732,04  17.027,75  

Πιστωτές διάφοροι 
 

2.000,00  2.650,00  
Σύνολο βραχυπρόθεσμων   854.269,31  246.528,64  

        

Σύνολο υποχρεώσεων   854.269,31  246.528,64  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   1.998.136,67 1.110.194,84  

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016. 
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4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικού Εισοδήματος   

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

2016 2015 

Κύκλος Εργασιών 9.12 828.750,64  0,00  

Κόστος Πωλήσεων 
 

 (532.148,03) 0,00  

Μικτά Κέρδη   296.602,61  0,00  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  9.13 197.969,17  118.230,00  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.14  (2.203.100,92)  (1.656.715,88) 

Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης   0,00  0,00  

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως    0,00  0,00  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης     (695,32)  (593,75) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων    (1.709.224,46)  (1.539.079,63) 

Έσοδα Συμμετοχών   0,00  0,00  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.15  (574,38)  (74,50) 

Κέρδη περιόδου προ φόρων    (1.709.798,84)  (1.539.154,13) 

Φόροι εισοδήματος  9.4 0,00  435.000,00  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους     (1.709.798,84)  (1.104.154,13) 
    

 

Αποσβέσεις 5 14.643,66  5.882,92  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων    (1.694.580,80)  (1.533.196,71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016. 
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5 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  
2016 2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (1.709.798,84) (1.539.154,13) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  14.643,66  5.882,92  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (55,08) (48,09) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 629,46  122,59  
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (369.864,33) 0,00  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (549.580,57) (337.193,40) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) 607.740,67  102.266,98  
(Μείον):     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (629,46) (122,59) 
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (2.006.914,49) (1.768.245,72) 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (148.456,68) (87.828,00) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων     

Πωλήσεις θυγατρικών & συγγενών     

Τόκοι εισπραχθέντες 55,08  48,09  

Διανομή απόσχισης     
Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (148.401,60) (87.779,91) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.990.000,00  2.010.000,00  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1.990.000,00  2.010.000,00  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (165.316,09) 153.974,37  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 169.370,56  15.396,19  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.054,47  169.370,56  

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016. 
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6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  

Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 200.000,00  (442.179,67) (242.179,67) 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2015 1.600.000,00    1.600.000,00  

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 610.000,00    610.000,00  

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015   (1.104.154,13) (1.104.154,13) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 2.210.000,00  (1.104.154,13) 1.105.845,87  

        

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 2.410.000,00  (1.546.333,80) 863.666,20  

 

  
Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 2.410.000,00  (1.546.333,80) 863.666,20  

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2016 1.190.000,00    1.190.000,00  

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800.000,00    800.000,00  

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016   (1.709.798,84) (1.709.798,84) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 1.990.000,00  (1.709.798,84) 280.201,16  

        

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 4.400.000,00  (3.256.132,64) 1.143.867,36 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016. 



ΣΥΜΒΙΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

       31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 

 

 

         
  Σελίδα 10 από 24  

ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. : 131346901000 

7 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

7.1 Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

της «ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» -η «Εταιρία».  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών 

προϊόντων. Η Εταιρία είναι Ανώνυμη με έδρα στο Κρυονέρι Αττικής, και οι μετοχές της είναι 

ονομαστικές και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας 

ψήφου. 

Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι η εξής: 

Ασκληπιού 4 

Κρυονέρι Αττικής – 14568.  

7.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από τη Διοίκηση με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις ερμηνείες 

των ΔΠΧΑ που είχαν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσης της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 

Σημαντικές παραδοχές από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της 

Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του 

μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου.  
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7.3 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (2η Εταιρική 

Χρήση).  

7.4 Παρουσίαση Οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

7.5 Συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

7.6 Νέα Πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα.  

 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο 

απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». 

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 

ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει 

των ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει 

πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη χρηματοοικονομικό, που δεν 

είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσμάτων. 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων 

της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 

αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 

πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
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αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής.  

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε 

προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες 

βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της 

οικονομικής οντότητας. 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή 

τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του 

λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών 

υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που 

υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. 

 ΔΠΧΑ 14: «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιριών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 

πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία 

οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων 

τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.  

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων 

και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η 

εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με 

την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες 

με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο 

θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της 

εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά 

έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο 

επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή 

κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. 

 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς 

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία  αποτελεί µία «επιχείρηση».  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι 

τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και 

το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις 

υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της 

ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης 

των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο 

της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που                                                                                                                                                                                     

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό 

στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε 

«διακρατούµενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για 

πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

το οποίο έχει μεταβιβαστεί, συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 

«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται 

από το ΔΛΠ 34. 

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 

προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
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μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την 

έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

Νέα Πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία θα τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 

δεν είναι υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. Δεν 

έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος μελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018) 

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά 

το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον, 

αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της 

οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των 

αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 

39.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις 

σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να 

παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με 

πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, 

διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει 

να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 

χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα 

αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών 

στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή 

τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων. 

 Αναγνώριση του συμβολαίου, 
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 Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, 

 Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής, 

 Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης, 

 Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, 

το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες 

τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια  άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό 

για κάθε τύπο σύμβασης.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι 

οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές 

εκείνων των  υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.  

Η Εταιρία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 7 

στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση): «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από χρεόγραφα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

Η Εταιρία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 12 

στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 12 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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8 Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 
 
8.1 Ενσώματα πάγια 

Το κόστος  ενός ενσώματου παγίου περιλαμβάνει  την τιμή αγοράς καθώς και τα άμεσα 
επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα για να περιέλθει το πάγιο στοιχείο σε 
κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται 
από την Διοίκηση. 
Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει 
ως εξής: 
 
Κτίρια & Τεχνικά Έργα    Με βάση τα έτη των μισθώσεων 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός από 5 έως 10 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός     από 5 έως 10 έτη 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες 
τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την 
πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
 
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος 
κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος 
μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές 
εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 
 
8.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
8.3 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση 
του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 
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σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 
κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 
 
8.4 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που 
ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν. 
 
 
9 Πληροφορίες και αναλύσεις στις Οικονομικές  Καταστάσεις 

9.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Προηγούμενη χρήση 
Δεκέμβριος 2015 

Κτίρια & Τεχνικά 
Έργα 

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Σύνολο  

Κόστος 

Υπόλοιπο  01/01/2015     791,67 791,67 

Προσθήκες   84.000,00 0,00   84.000,00 
Απομείωση Αξίας   0.00  0,00  0,00   

Υπόλοιπο 31/12/2015   84.000,00 791,67 84.791,67 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο  01/01/2015     18,11 18,11 

Προσθήκες   4.900,00 217,32 5.117,32 
Απομείωση Αξίας   0,00   0,00   0,00   

Υπόλοιπο 31/12/2015   4.900,00 235,43 5.135,43 

Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2015   79.100,00 556,24 79.656,24 

 

 

Παρούσα Χρήση 
Δεκέμβριος 2016 

Κτίρια & Τεχνικά 
Έργα 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Σύνολο   

Κόστος 

Υπόλοιπο  01/01/2016   84.000,00 791,67 84.791,67 

Προσθήκες 93.587,56 370,00 47.699,12 141.656,68 
Απομείωση Αξίας 0,00   0,00   0,00   0,00   

Υπόλοιπο 31/12/2016 93.587,56 84.370,00 48.490,79 226.448,35 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο  01/01/2016   4.900,00 235,43 5.135,43 

Προσθήκες 580,79 8.421,56 2.792,91 11.795,26 
Απομείωση Αξίας 0,00   0,00   0,00   0,00   

Υπόλοιπο 31/12/2016 580,79 13.321,56 3.028,34 16.930,69 

Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2016          93.006,77 71.048,44 45.462,45 209.517,66 
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9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Προηγούμενη χρήση 
Λογισμικά 

Προγράμματα Η/Υ 
Σύνολο Δεκέμβριος 2015 

  

Κόστος 

Υπόλοιπο  01/01/2015 0,00 0,00 

Προσθήκες 3.828,00 3.828,00 

Απομείωση Αξίας 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 3.828,00 3.828,00 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο  01/01/2015 0,00 0,00 

Προσθήκες 765,60 765,60 

Απομείωση Αξίας 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 765,60 765,60 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2015 3.062,40 3.062,40 

 

Παρούσα χρήση 
Λογισμικά 

Προγράμματα Η/Υ 
Σύνολο Δεκέμβριος 2016 

  

Κόστος 

Υπόλοιπο  01/01/2016 3.828,00 3.828,00 

Προσθήκες 6.800,00 6.800,00 

Απομείωση Αξίας 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2016 10.628,00 10.628,00 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο  01/01/2016 765,60 765,60 

Προσθήκες 2.848,40 2.848,40 

Απομείωση Αξίας 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2016 3.614,00 3.614,00 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2016 7.014,00 7.014,00 

 

9.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2016 2015 

Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  15.800,00 0,00 

Σύνολο 15.800,00 0,00 

 
   

9.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 
Κατά την προηγούμενη χρήση η εταιρεία  σχημάτισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

ποσού € 435.000,00 έναντι φορολογικών ζημιών.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια εκτιμά ότι στο άμεσο 

προβλεπτό μέλλον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα είναι δυνατό να ανακτηθούν 

και για το λόγο αυτό προχώρησε στην αναγνώριση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου.  
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9.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

Αποθέματα 2016 2015 

Εμπορεύματα 333.756,31 0,00 

Εμπορεύματα υπό παραλαβή  38.374,16 0,00 
Μείον: Προβλέψεις ακατάλληλων 
αποθεμάτων  (2.266,14) 0,00 

Σύνολο 369.864,33 0,00 

 

9.6 Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις  από πελάτες της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Πελάτες 2016 2015 

Πελάτες 136.201,64 49.636,65 

Μείον: Προβλέψεις 0,00  0,00  

Σύνολο 136.201,64 49.636,65 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές Απαιτήσεις 2016 2015 

Δημόσιο - Επιστρεπτέος Φ.Π.Α. 530.609,04 371.455,11 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 50,00 0,00 

Λοιποί Χρεώστες 290.025,53 2.013,88 

Σύνολο 820.684,57 373.468,99 

 

9.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 2016 2015 

Ταμείο 253,25 193,66 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.801,22 169.176,90 

Σύνολο 4.054,47 169.370,56 

 

9.8 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2016 αποτελείται από τριάντα έξι χιλιάδες 

μετοχές (36.000) ονομαστικής αξίας € 100,00 έκαστη. 

Στις 25/7/2014 με τη σύσταση της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ και κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες(2.000) μετοχές 
ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. 
Με την από 31.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
και πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ στις 28/8/2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την 
έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ 
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(100,00€) έκαστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ(100,00€), κι έτσι ανήλθε 
συνολικά σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000,00€),διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ (100,00€). 
Με την από 31.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
και πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ στις 8/9/2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την 
έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό 
Ευρώ(100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι 
ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000,00€),διαιρούμενο σε 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ 
(100,00€). 
 
Με την από 31.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
και πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ στις 8/9/2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την 
έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό 
Ευρώ(100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι 
ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000,00€),διαιρούμενο σε 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ 
(100,00€). 
 
Με την από 31.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
και πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ στις 8/9/2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την 
έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό 
Ευρώ(100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι 
ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000,00€),διαιρούμενο σε 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ 
(100,00€). 
 
Με την από 31.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
και πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ στις 8/9/2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την 
έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό 
Ευρώ(100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι 
ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000,00€),διαιρούμενο σε 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ 
(100,00€). 
 
Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της Εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των  εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση  έξι χιλιάδων (6.000) νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης 
εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι  ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο 
οχτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.800.000,00€), διαιρούμενο σε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ (100,00€). 
 
Με την από 26.10.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της 
Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των  εξακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση  έξι χιλιάδων (6.000) 
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστη, με τιμή 
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διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι ανήλθε συνολικά σε δύο εκατομμύρια 
τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.400.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής  αξίας εκάστης εκατό Ευρώ (100,00€). 
 
Με την από 20.1.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης 
εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι ανήλθε συνολικά σε τρία εκατομμύρια Ευρώ 
(3.000.000,00€), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας εκάστης εκατό Ευρώ (100,00€). 
 
Με την από 10.5.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(600.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστη, με τιμή διάθεσης 
εκάστης μετοχής εκατό Ευρώ (100,00€), κι έτσι ανήλθε συνολικά σε τρία εκατομμύρια 
εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.600.000,00€), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό Ευρώ (100,00€). 
  
 

9.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2016 2015 

Προμηθευτές 797.824,69 216.722,21 

Σύνολο 797.824,69 216.722,21 

 

9.10 Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2016 2015 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 10.926,75 9.944,78 

Φόροι Τέλη Αμοιβών Τρίτων  1.389,00 88,50 

Λοιποί Φόροι Τέλη 396,83 95,40 

Σύνολο 12.712,58 10.128,68 

 
   

9.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2016 2015 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 25.501,81 17.027,75 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 16.230,23 0,00 

Σύνολο 41.732,04 17.027,75 
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9.12 Κύκλος Εργασιών  

 
Τα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

  2016 2015 

Έσοδα από πωλήσεις  προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 785.761,34 0,00 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  39.824,30 0,00 

Έσοδα από πωλήσεις υποπροϊόντων - υπολειμμάτων 3.165,00 0,00 

Σύνολο 828.750,64  0,00  

 

9.13 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 2016 2015 

Έσοδα από μισθώματα 189.476,01 118.230,00 

Λοιπά  Έσοδα 8.493,16 0,00 

Σύνολο 197.969,17 118.230,00 

 

 

9.14 Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Τα έξοδα της Εταιρίας αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Έξοδα Διοίκησης 2016 2015 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 465.613,14 332.215,97 
Αμοιβές τρίτων  191.371,64 89.710,35 

Παροχές τρίτων (ενοίκια, ασφάλιστρα, συντηρήσεις) 1.347.241,66 1.177.235,98 

Φόροι τέλη (κρατήσεις δημοσίου κτλ.) 74.447,05 29.241,90 

Αποσβέσεις 14.643,66 5.882,92 

Λοιπά έξοδα 109.783,77 22.428,76 

Σύνολο 2.203.100,92 1.656.715,88 

 

9.15 Χρηματοοικονομικό Κόστος 

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2016 2015 

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα (629,46) (122,59) 

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 55,08 48,09 

Σύνολο (574,38) (74,50) 
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10 Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

10.1 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

 

10.1.1 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 

10.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2014 έως 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο 

έλεγχος για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχει ολοκληρωθεί και χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Αντίστοιχα, για την χρήση 2016 ο έλεγχος 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά 

την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

 

10.1.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υφίστανται ενδεχόμενες απαιτήσεις για την Εταιρία. 

10.1.4 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη για την Εταιρία. 

10.2 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

Αριθμός προσωπικού 2016 2015 

Μισθωτοί 15 8 

Σύνολο 15 8 

 

10.3 Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 
 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2016 31/12/2015 

  
  

Πωλήσεις αγαθών - υπηρεσιών σε συνδεδεμένες 104.317 29.050 

  
  

Αγορές αγαθών - υπηρεσιών από συνδεδεμένες 1.378.140 1.054.687 
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Ποσά σε χιλ. € 31/12/2016 31/12/2015 

 
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

22.340 35.732 

   Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 

403.007 195.690 

      
 

11 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

Κρυονέρι Αττικής, 14η Ιουλίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος   
Αντιπρόεδρος &  

Διευθύνων Σύμβουλος 
 Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

     

     

Νικόλαος Βαρελάς  Νικόλαος Γερολυμάτος  Δημήτρης  Κωνσταντίνου 

ΑΔΤ Ρ 033564  ΑΔΤ ΑΚ 109277  ΑΔΤ ΑΚ 069401 

 


